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Who we are...

Kim jestesmy...

■

JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs in Poland,

■

JP Weber to renomowany adres dla zagranicznych inwestorów
i przedsiêbiorców w Polsce,

■

since 2001, JP Weber Advisory has provided legal, taxation and
financial services in accordance with the highest standards,

■

■

lawyers, tax advisors and certified accountants from JP Weber
Advisory are the core of competence in Poland,

od 2001 r. JP Weber Advisory wspiera przedsiêwziêcia i dzia³ania
w Polsce, od strony prawnej, podatkowej i finansowej, przy zachowaniu najwy¿szych standardów,

■

■

with locations in Wroclaw, Warsaw and Berlin we guarantee our
Clients the necessary personal touch,

prawnicy, doradcy podatkowi i certyfikowani ksiêgowi buduj¹ jakośæ
JP Weber Advisory w Polsce,

■

■

international standards, partnership, success as well as professional
excellence are values followed by our whole team,

dziêki lokalizacji biur we Wroc³awiu, Warszawie i Berlinie jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych Klientów,

■

■

hundreds of satisfied Clients, realized investment projects and
transactions reflect our market know-how and experience.

miêdzynarodowe standardy, partnerstwo, zorientowanie na sukces,
jak i zawodowa doskona³ośæ, to wspólne wartości ca³ego zespo³u,

■

setki zadowolonych Klientów i zrealizowanych projektów oraz
transakcji inwestycyjnych gwarantuj¹ bogate doświadczenie
i znajomośæ rynku.

Our values

Our approach

Nasze wartości

Nasz sposób pracy

■ Trust
■ Partnership
■ Integrity
■ Independence
■ Discretion

■ Professional excellence
■ Multilingualism
■ Personal touch
■ Success oriented

■ Zaufanie
■ Partnerstwo
■ Integralnośæ
■ Niezale¿nośæ
■ Dyskrecja

■ Zawodowa doskona³ośæ
■ Wielojêzycznośæ
■ Osobiste podejście
■ Orientacja na wyniki

Our know-how

Our network

Nasze know-how

Nasza sieć

■ Long time market
experience
■ Deep industry knowledge
■ Competence Center

■ Within GMN International
we work with and for recognized accounting firms
from over 35 countries in
the world

■ Wieloletnie doświadczenie rynkowe
■ G³êboka znajomośæ bran¿
■ Competence Center

■ W ramach GMN
International pracujemy
z i dla renomowanych
kancelarii z ponad 35
krajów na ca³ym świecie

Who we are working for...

Dla kogo pracujemy...

Owners of medium-sized enterprises, project managers, management
boards of international companies or private investors: we work with all,
especially those who look for a responsible and sincere partner they can
trust. A partnership is an obligation. We gladly accept this responsibility.

W³aściciele średnich przedsiêbiorstw, menad¿erowie projektów, zarz¹dy
miêdzynarodowych koncernów, inwestorzy prywatni: pracujemy dla
i ze wszystkimi, którzy poszukuj¹ odpowiedzialnego i uczciwego partnera, któremu mog¹ zaufaæ. Partnerstwo zobowi¹zuje. Chêtnie bierzemy na siebie tê odpowiedzialnośæ.

Our Clients

Our Recipients

Nasi Klienci

Nasi Odbiorcy

■ Medium-sized enterprises
■ Concerns
■ Holdings
■ Private Investors

■ Owners
■ Investors
■ Executives
■ Management Boards
■ Their representatives

■ Średnie przedsiêbiorstwa
■ Koncerny
■ Holdingi
■ Inwestorzy prywatni

■ Udzia³owcy
■ Akcjonariusze
■ Kadra Zarz¹dzaj¹ca
■ Cz³onkowie Rad
Nadzorczych

One-stop-solutions for decision-maker. Our practice is understood as
added value for our Clients and a sign of the self-image with which we
conduct our work.

JP Weber to rozwi¹zania z jêdnej rêki dla kadry zarz¹dzaj¹cej. Znajomośæ
potrzeb odbiorców naszych us³ug oraz wyznawane przez nas zasady
s¹ wartości¹ dodan¹ dla naszych Klientów, a jednocześnie symbolem
naszej pracy.

Legal Advisory
Doradztwo prawne

Legal Advisory

Doradztwo prawne

Our services are held in high esteem by foreign investors as well as
Polish companies with international operations. A high degree of specialisation among our lawyers as well as international standards grant
our Clients top-class quality and, consequently, the necessary assurance.

Nasza Kancelaria Prawna cieszy siê du¿ym uznaniem zarówno wśród
zagranicznych inwestorów, jak równie¿ wśród polskich przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych w kraju i na arenie miêdzynarodowej. Wysoki stopieñ specjalizacji prawników i miêdzynarodowe standardy zapewniaj¹ naszym
Klientom najwy¿sz¹ jakośæ, a tym samym niezbêdne bezpieczeñstwo
dla ich dzia³alności.

Key success factors are integrity and personal contact. We attach special importance to this, since these two factors, together with clear
communication, are the key to long-term and close cooperation. At
the core of our team are internationally experienced lawyers, who will
advise you comprehensively in the following areas:

■
■
■
■
■
■
■
■

company law,
contract law,
capital markets,
real estate and building law,
labour law,
public procurement,
public private partnership (PPP),
litigation.

Legal Advisory at JP Weber means:
■
■
■
■
■

professional excellence in law,
long-standing experience in essential issues faced by foreign
investors in Poland,
a multilingual and internationally experienced team,
understanding of long-term partnership in business,
one-stop-solutions for decision-makers.

Podstawowymi czynnikami sukcesu jest zaufanie i kontakt osobisty.
K³adziemy na nie du¿y nacisk, poniewa¿ w po³¹czeniu z intensywn¹
prac¹ s¹ one kluczem do d³ugotrwa³ej i ścis³ej wspó³pracy. Nasz zespó³ sk³adaj¹cy siê z prawników, posiadaj¹cych miêdzynarodowe
doświadczenie, zapewnia kompleksowe doradztwo prawne
w nastêpuj¹cych dziedzinach:
■
■
■
■
■
■
■
■

prawo spó³ek,
umowy handlowe,
prawo rynków kapita³owych,
prawo nieruchomości oraz budowlane,
prawo pracy,
zamówienia publiczne,
partnerstwo publiczno-prywatne (PPP),
reprezentacja procesowa.

Doradztwo prawne
w JP Weber oznacza:
■
■
■
■
■

wysoki poziom merytoryczny świadczonych us³ug prawnych,
doświadczenie w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów
dotycz¹cych zagranicznych inwestorów w Polsce,
wielojêzyczny zespó³ prawników z doświadczeniem
miêdzynarodowym,
rozumienie d³ugoterminowego partnerstwa w biznesie,
kompleksowe rozwi¹zania z jednej rêki.

Tax Advisory
Doradztwo podatkowe

Tax Advisory

Doradztwo podatkowe

Purposeful tax consultation grows through long-term cooperation. We
prepare up-to-date implementable solutions for the clarification of taxrelated issues.

Indywidualne doradztwo podatkowe rozwija siê na drodze
d³ugoterminowej wspó³pracy. Opracowuj¹c zagadnienia podatkowe
tworzymy rozwi¹zania oparte o najaktualniejszy stan prawny.

Cross-border international issues are solved by us in close cooperation
with the respective specialist for the country in which GMN International is represented, since isolated solutions would not hold out any
promise of success here.

Zagadnienia miêdzynarodowe opracowujemy w ścis³ej wspó³pracy
z odpowiednimi partnerami nale¿¹cymi do grupy GMN International,
co jest gwarancj¹ osi¹gniêcia sukcesu w tej dziedzinie.

We work pro-actively and clarify for you how to avoid possible double taxation in your individual case or when to prepare transfer pricing
documentation.
The spectrum of our tax consultation covers the following areas:
■
■
■
■
■

ongoing tax services,
tax planning,
VAT & customs,
transfer pricing,
international taxation.

Tax Advisory at JP Weber means:
■
■
■
■
■

a pro-active approach to tax optimization,
international tax know-how through GMN Network,
individual tax solutions for companies and managers,
professional representation towards tax authorities,
high experience in taxation of international transactions.

Pracujemy proaktywnie, aby doradziæ w indywidualnych przypadkach
jak unikn¹æ ewentualnego podwójnego opodatkowania lub jak i kiedy
przygotowaæ dokumentacjê cen transferowych.

Zakres doradztwa podatkowego obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
■
■
■
■
■

bie¿¹ca obs³uga podatkowa,
optymalizacja podatkowa,
VAT i c³a,
ceny transferowe,
miêdzynarodowe prawo podatkowe.

Doradztwo podatkowe w JP Weber
oznacza:
■ proaktywne podejście celem optymalizacji podatkowej,
■ miêdzynarodowe know-how z zakresu podatków poprzez sieæ
GMN International,
■ indywidualne rozwi¹zania podatkowe dla firm i menad¿erów,
■ profesjonalna reprezentacja przed organami podatkowymi,
■ do świadczenie w opodatkowaniu transakcji miêdzynarodowych.

An association of legally independent accounting firms

JP Weber Accounting & Tax
is a member of GMN International

JP Weber Accounting & Tax
jest czlonkiem GMN International

Formed in the 1970’s, GMN International is an association of carefully
selected professional accounting firms established and respected in their
own countries. Each firm is a separate and independent legal entity.

GMN International powsta³o w latach 70-tych. Jest to stowarzyszenie
skupiaj¹ce profesjonalnie dobrane biura rachunkowe, dzia³aj¹ce na
terenie swoich krajów. Ka¿da firma jest samodzielnym i niezale¿nym
podmiotem prawnym.

The association’s mission is to be a leading association of quality accounting firms worldwide, providing a platform of enhanced services.
We offer it locally, for the benefit of the firms their Clients and their
staff and without compromising each companies sovereignty and professional exposure.
The aim of GMN International is to service all Clients’ needs by providing
solutions based on local knowledge, skill and experience internationally.

Misja stowarzyszenia to, stanowiæ wiod¹c¹ organizacjê, zrzeszaj¹c¹
biura rachunkowe na ca³ym świecie, która jest platform¹ poszerzenia
oferty us³ug świadczonych lokalnie na rzecz firm, ich Klientów oraz ich
personelu, gwarantuj¹c przy tym niezale¿nośæ dzia³alności ka¿dego
z cz³onków.
Celem GMN International jest realizacja potrzeb wszystkich Klientów
poprzez dostarczanie miêdzynarodowych rozwi¹zañ opartych na lokalnej wiedzy, umiejêtnościach i doświadczeniu.

Financial Accounting
Rachunkowosc

Financial Accounting

Rachunkowosc

In Poland, bookkeeping is subject to very strict impositions by tax authorities in respect of meeting of deadlines. Parallel to this, bookkeeping also serves as an instrument for reporting on monthly results and in
this way provides information to the management, the board of directors as well as the shareholders about the efficiency and performance
of the company.

W³aściwe prowadzenie ksiêgowości w Polsce to szczególna dziedzina funkcjonowania przedsiêbiorstw, która podlega kontroli ze strony urzêdów w zakresie prawid³owości oraz zachowania terminów.
Jednocześnie ksiêgowośæ jest narzêdziem sprawozdawczym w zakresie
prezentowania wyników gospodarczych, informuj¹cym zarz¹d spó³ki
oraz udzia³owców/akcjonariuszy o wydajności przedsiêbiorstwa.

In the course of external bookkeeping, we see ourselves discharging
two functions, that of obeying the basic legal parameters and on the
other hand, that of keeping the decision-maker in the company informed at all times, which is of central importance from the companies’
point of view.

W ramach us³ugi prowadzenia zewnêtrznej ksiêgowości JP Weber
Advisory pe³ni podwójn¹ funkcjê: zapewnia przestrzeganie prawnych warunków jej prowadzenia oraz informuje pion decyzyjny przedsiêbiorstwa,
co z punktu widzenia Klienta ma charakter strategiczny.

■
■
■
■
■

financial accounting,
payroll accounting,
management reporting,
IFRS,
accounting advisory.

■
■
■
■
■

bie¿¹ca ksiêgowośæ,
kadry i p³ace,
raporty finansowe,
MSR,
doradztwo ksiêgowe.

The possibility of book entry on the basis of digitalised supporting documents allows us to always be independent of location vis-à-vis our
Client, whom we accompany and support throughout Poland with our
highest level of services. Additionally we offer other individual IT – solutions that facilitate data transfer and connection to existing IT systems
of our Clients.

Mo¿liwośæ ksiêgowania w oparciu o dokumenty w postaci elektronicznej sprawia, ¿e jesteśmy niezale¿ni od lokalizacji naszych Klientów, zapewniaj¹c najwy¿sz¹ jakośæ świadczonych us³ug na terenie ca³ej Polski.
Dodatkowo oferujemy inne indywidualne rozwi¹zania informatyczne,
które u³atwiaj¹ transfer danych oraz po³¹czenie z istniej¹cymi systemami IT naszych Klientów.

JP Weber is an official partner of DATEV in Poland.

JP Weber Advisory jest oficjalnym partnerem spó³ki DATEV w Polsce.

Financial Accounting
at JP Weber means:

Rachunkowosc
w JP Weber oznacza:

■
■
■
■
■

the highest quality of accounting services,
multilingual (German/English) accountants,
innovative IT - solutions,
professional & individual reporting for decision-makers,
legal & tax support.

■
■
■
■
■

najwy¿szy poziom jakości us³ug ksiêgowych,
wielojêzyczna obs³uga ksiêgowa (niemiecki/angielski),
nowoczesne rozwi¹zania IT,
profesjonalne i indywidualne raporty dla kadry zarz¹dzaj¹cej,
wsparcie podatkowo-prawne.

Wroc³aw:
JP Weber Dudarski Sp. k.
Rynek 39/40
50-102 Wroc³aw
Polska

JP Weber Accounting & Tax Sp. z o.o.
Rynek 39/40
50-102 Wroc³aw
Polska

Phone: +48 (0) 71 369 96 30
Fax:
+48 (0) 71 369 96 39

Warszawa/Warsaw:
JP Weber Dudarski Sp. k.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-679 Warszawa
Polska
Phone: +48 (0) 22 630 66 22
Fax:
+48 (0) 22 630 66 23

Berlin:
JP Weber GmbH
Unter den Linden 21
10117 Berlin
Deutschland
Phone: +49 (30) 2092 4270
Fax:
+49 (30) 2092 4343

| www.jpweber.com

JP Weber Accounting & Tax Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-679 Warszawa
Polska

